
للاوا (( قال ؟ الدروع هذه يصنع كيف وتوجيهه  مم عع حح ا موا لل ننننب ي مص ا ممنن ا لإ لب
من للاو مم عع رر مت لصري (( قدر المففففرد ضمير عن عدل ) كيف) (( اعملاوا )) مب

ح ا (( واعملاوا الجمففع ضمير ) إلى) السرد فب ي تقففدير ل ن ) ؟) صنن الح
إلففى الخطففاب فففوجه ولغيففره لففه عام الصالح والعمل بداود خاص السرد
ح ا ) وقوله) ص الح ا (( واعملاوا قال داود آل جميع صفة ) هو) (( ص الح

اا عمل والتقدير محذوف لموصوف وصفففي جمع ما الصالح والعمل صالح
هففذين مففن فلبففد الصففالح العمففل هففذا لشففريعته والموافقففة لله الخلص

فليففس الخلص فقففد فففإ ن للشففريعة والموافقففة للففه الخلص الشرطين
( أن ا القدسففي الحففديث فففي تعففالى اللففه قال وقد الشرك لوجود بصالح
حل عمننل منن الشنرك عن الشرك اء أغنى معننب ي فرينه أشنرك عم
يوافففق لففم فففإ ن الله لشريعة الموافقة  والثاني) وشركه تركته غريري
وسففلم عليه الله صلى قوله الدليل يقبل ول بصالح ليس فإنه الله شريعة
حل عمل ( من عم تعففالى  وقففوله) رد فهنناو أمرننن ا علريه لريس عم مأ  ))
عم له لء مل مك ا مر لعاوا لشنن مر عم مشنن لهنن من مل لن لمنن ندِني عم ممنن ا النن عن ملنن مذ عأ له مِنينن له لبنن للنن )) ال

ال لكونه فلبد]21[الشورى: اا عم . الشرطين هذين من صالح
ننب ي (( مم ا لإ من لب للاو مم عع رر مت لصننري إيففش وتففأخير تقففديم فيهففا اليففة  هففذه)) مب

 ؟ التقديم
: ...... الطالب
قلفت فففإ ن المعمفول والمقفدم المففؤخر هو بصير ، بصير : التقديم الشيخ

؟ كففذلك أليس الحصر على يدل المعمول تقديم أ ن المقررة القواعد من
اا تعالى الله صار الحصر على يدل إنه قلنا إذا هنا طيب يعملففو ن بما بصير
فففي السبب ؟ السبب هو فما شيء بكل بصير وجل عز أنه مع غيره دو ن
يكففن لففم لففو كأنه المخالفة عن للردع الحصر بصيغة جاء حيث تقديم ذلك
اا الله اا لكا ن بشيء بصير قففد النسففا ن كففا ن فلمففا بأعمففالكم ؟ بماذا بصير

بظاهرهففا دالة الصيغة تعالى الله جعل عملي يبصر ل تعالى الله إ ن يقول
عع يدعي ل حتى الحصر على اا ليس تعالى الله أ ن مد مففن هففذا بعمله عالم
. أعلم والله اليات فواصل مناسبة أخرى جهة من ، وجه

: ......؟ الطالب
. الرسل قبل آدم:  الشيخ

: ......؟ الطالب
أنفه علفى ذكفره مفا لنفه آدم يسففتثنى هففذا مفن يسفتثنى ، ل : نعم الشيخ
. رسول

: ......؟ الطالب
. الفوائد في الله شاء إ ن تأتي : هذه الشيخ

:......؟ الطالب
. نعم سبح ما وكل قرأ ما كل ، شيء كل في عام : ل الشيخ

: ......؟ الطالب
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يكففو ن أ ن بشففرط إل العففذاب مكففا ن إلففى الففدخول فففي اليففة : ل الشففيخ
اا النسا ن بنن اكرين تكاوناوا لم ( فإن والسلم الصلة عليه النبي قال باكي

.  نعم) تدخلاوه ا فل
: ......؟ الطالب
تسففبح هففي لنهففا أمرهففا إذا وتعالى سبحانه الله ل ن يصح نعم : أي الشيخ
اا الله بحمد فففي البحففث شاء إ ن وسيأتي تصح له وتذلل وجل عز لله تعبد

. الفوائد
لقففوله داود على وتعالى سبحانه الله منة : بيا ن الكريمة الية فوائد من 

عد مق مل مو من ا ((  عري مت مد آ لو لن ا مدا حل لم عض ) .) مف
اا فوائدها من ثانيا أكففده حيففث الفضففل هففذا ببيففا ن تعففالى الله : عناية أيض

. وقد واللم بالقسم
اا فوائدها ومن إليففه أضافه تعالى الله ل ن عظيم فضل الفضل هذا أ ن أيض
حل (( من ا قوله في الففدعاء ذلففك ونظيففر العظيففم إلففى والمضففاف )) فض

مغفننرة لننب ي ( ف اغفر أبا بكففر وسلم عليه الله صلى النبي علمه الذي
 .) عندك من
سففبحانه اللففه مففن الجمففاد إلى الخطاب : توجيه الكريمة الية فوائد ومن

لل مِني ا((  لقوله وتعالى مب ا لبب ي لج نو له مأ مع ) .) مم
اا فوائدها ومن وجففه وتعففالى سففبحانه الله بخطاب يحس الجماد : أ ن أيض
اا إليه الخطاب توجيه لكا ن يحس أنه ل لو ذلك وتعففالى سففبحانه واللففه عبث

أوبففت أنهففا بذلك يحس أنه على ويدل وأفعاله أقواله في العبث عن منزه
. ورجعت معاه
اا فوائدها ومن معه تسبح أ ن الجبال أمر الله أ ن داود فضائل من : أ ن أيض
(( ِنينن ا قففوله في المر وهل والطير هي الزبور وقراءة التسبيح معه ترجع

المعنييففن يحتمففل نعففم ؟ شففرعي أمففر أو كوني ) أمر) معه أوبب ي جب ال
نظففرت وإذا شففرعي أمر هذا إ ن قلت بعبادة مأمورة أنها إلى نظرت فإذا
ربمففا أعلففم اللففه ؟ تعففاقب هففل عصففت أنهففا فرض لو الجبال هذه أ ن إلى

قلت آدم بنو يدرك كما به تدرك عقل لها ليس لنه تعاقب ل وربما تعاقب
أ ن الجبففال أمففر اللففه إ ن نقففول الحتمففالين هففذين من وللتخلص كوني إنه

اا نقول ول معه ترجع اا أمر اا ول كوني اا أمر . شرعي
حيففث القدرة تمام في وجل عز الله آية : ظهور الكريمة الية فوائد ومن
لن ا((  لقوله لداود الحديد أل ن مل مأ له مو مد مل لدِني مح عل لهففا ليففس اللنففة  وهففذه)) ا

داود بيففن فففرق يكن لم معروفة بأسباب كانت لو لنه معلوم حسي سبب
) أي) (( ألننن ا:  يقففول العلماء بعض كا ن وإ ن الصحيح هو هذا نعم وغيره

اا له هيأنا ولكننا الحديد يلين بها التي السباب له هيأنا قويففة عظيمة أسباب
. لغيره تحصل ل

عس بطففبيعته الحديففد : أ ن الكريمة الية فوائد ومن كففذلك وهففو ؟ ل ول قففا
اللففه ولكففن بففه النففاس انتفففع مففا السففباب من جعل بما يلينه الله أ ن لول
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هففو وهففل به الناس ينتفع حتى تلينه التي السباب له جعل بما يلينه تعالى
يليففن والحديففد بالنففار الحجارة تلين ل ولهذا الحجارة ؟ الحجارة أم أقسى
تعالى الله شبه ولما أقسى الحجارة أ ن على ذلك فدل العلماء قال بالنار

مب ي (( قال القاسية القلوب له لة مف مر مج ا لح عل عو مك ا دد مأ مشن حة مأ ماو عسن )[البقففرة:) مق
74[.

لن وجل عز قال ثم  مأ عل ((  مم عع تت ا مغ ا لب عر مس ا ند مقن ب ي مو لد لف عر لسن ) إلففى) ال
. آخره

وعلففى داود علففى مففن وتعففالى سففبحانه الله : أ ن الكريمة الية فوائد من
تعففالى قففال كمففا الففدروع صففنعة وهففي الصففنعة هففذه بتعليمففه غيففره

له من ا عم لل مع مو مة ((  مع عن تس مص لباو عم مل لك عم مل لك من لص عح لت عن لل عم لم لك لسنن عأ عل مب مهنن عم مف لتنن عن مأ

من لرو لك إلففى بقففي داود اللففه علمففه الففذي التعليففم وهذا]80)[النبياء:) مش ا
اا الله علم كما وهذا هذا يومنا إلففى تعففالى اللففه وأشففار السفففينة صنع نوح
له قوله في بنائها مواد من ا عل مم مح مو ملى ((  لت مع تح مذا ماوا علنن تر مأ لسنن لد )[القمففر:) مو
. مسامير أي]13

اا صففنع لمففن ينبغففي : أنففه الكريمة الية فوائد ومن لقففوله يكملففه أ ن شففيئ
اا منها ينقص ول ) مكملة) س ابغ ات اعمل (( أن اا وينبغي شيئ لمفن أيض

اا صنع فننب ي (( وقدر لقففوله يتقنففه أ ن جديففدة فائففدة وهذه يتقنه أ ن شيئ
. وإتقا ن ) إكمال) السرد

عليففه اللففه أنعففم مففن علففى يجب بل ينبغي : أنه الكريمة الية فوائد ومن
للاوا((  لقوله الصالح بالعمل بشكرها يقوم أ ن نعمة مم عع حح ا موا لل ) .) مص ا
اا فوائدها ومن فففإنه بنعمففة القبيلة من شخص على أنعم إذا الله : أ ن أيض
ح ا (( واعملاوا لقوله ؟ ذلك كيف كله القبيلة على إنعام ) فففوجه) صنن الح

نابغففة نبففغ إذا ولهذا بداود خاص الفضل أ ن مع كلهم داود آل إلى الخطاب
كمففا ؟ كففذلك أليس كلها القبيلة هذه قدر يرفع فإنه القبائل من قبيلة في
وهففذا كلففه به القبيلة عيرت القبيلة من أحد سفل إذا بالعكس العكس أ ن

. معلوم أمر
ننب ي((  لقففوله المخالفففة مففن : التحففذير الكريمففة اليففة فوائد ومن ممنن ا لإ لب

من للاو مم عع رر مت لصري  .)) مب
وقليففل وشففر خيففر مففن نعمففل ما بكل بصير تعالى الله : أ ن فوائدها ومن

تعففالى اللففه قففال نعففم يعلمهففا القلففوب عمففل حففتى وبففاطن وظاهر وكثير
عد مق مل مو مننن ا ((  عق مل من مخ مسنن ا عن لل لم ا ملنن عع من لس ممنن ا مو لاو عسنن ماو له لت له لبنن لسنن عف )[ق:) من

اا قلبك في تضمر ل انتبه]16 اللففه فففإ ن فعلففت إذا إنففك اللففه يغضففب شففيئ
ننب ي((  شيء عليه يخفى ول يعلمه سوف تعالى مم ا لإ من لب للاو مم عع رر مت لصري )) مب

.
من وتعالى سبحانه قال ثم  مم ا عري مل لس لل مو مح ((  نرِني اليوم درس مبتدى ) هذا) ال

من قال مم ا عري مل لس لل مو مح ((  نرِني مه ا ال دو لد رر لغ عه : " وسففخرنا المؤلففف ) قففال) مش
يتففم عامل تقدير من فلبد منصوبة الريح ل ن وسخرنا قدر وإنما لسليما ن
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آيففة فففي ذلففك جاء كما له سخرنا وهو يناسب ما نقدر نعم وهنا النصب به
من ا آخرى عر لخ مس مف له ((  مح مل نرِني لري ال عج له مت لر عم مأ حء لب مخ ا لث لر عري مب مح مص ا )[ص:) مأ

تعالى الله آتاه وقد داود ابن هو سليما ن ) من) (( لسلريم ان وقوله]36
اا والملك الرسالة اا ملك لفه سففخر اللففه ل ن بعففده مففن لحد ينبغي ل عظيم

ذللهففا أي لففه اللففه سففخرها الهففواء ) هففي) (( الرِنيح وقوله والجن النس
الشمال ناحية يريد كا ن إذا الشمال إلى فتتجه يأمرها بأمره تجري بحيث

تذهب بأ ن ويأمرها الجنوب ناحية يريد كا ن إذا الجنوب إلى فتتجه ويأمرها
اا اا تففذهب وأ ن فتذهب شرق تبطففئ وأ ن فتسففرع تسففرع وأ ن فتففذهب غربفف

لله مشارك سليما ن أ ن على يدل هذا إ ن يقال ل نعم بأمره تجري فتبطئ
كلهففم الخلفق اجتمفع لفو الهفواء يصرف أ ن يستطيع أحد ل لنه الخلق في

ال ذلك إلى استطاعوا ما الهواء يصرفوا أ ن على يسففتطيع وسففليما ن سففبي
اللففه هفو لفه الريح سخر الذي ل ن لله شريك إنه يقال فل يستطيع ؟ ل ول

تعففالى اللففه قال حيث الخلق في الله مع شريك عيسى إ ن نقول ل ولهذا
عذ (( لإ لق مو لل عخ من مت لن لم نطري لة ال مئ عري مه لر مك عري لط لنب ي ال عذ لإ لخ لب لف متن مه ا مف لن لفري لكاو مت مف

حرا عري لنب ي مط عذ لإ يقففدرو ن مففا علففى الخلق هؤلء قدرة ل ن]110)[المائدة:) لب
فهم وجل عز الله بأمر كانت إنما المخلوقين من غيرهم عليه يقدر ل مما
اللففه يمففن اللففه أ ن كمففا قدرة أعطاهم تعالى الله ولكن بذلك يستقلوا لن

السففمع قوة في أو الفهم في أو الحفظ في هائلة بقدرة العباد بعض على
اا طيب ذلك غير أو البد ن أو البصر أو سففخرت الهففوى هففي الريففح نقول إذ

المؤلففف تركيففب تسخير بتقدير الرفع ) وقراءة) (( الرِنيح قال لسليما ن
اا كا ن ما غريب هنا الثانية القراءة لبيا ن هنا أ ن الولففى وكففا ن منففه معهففود

ال ن ل ن الولففى هففو هففذا تسخير تقدير على نعم بالرفع قراءة وفي يقول
ل ن شففاذة أو سففبعية قففراءة هففذه هففل نسففتفد " لم الرفع " وقراءة قوله

وهنففا قففرئ يقول الشاذة وفي قراءة وفي السبعية في يقول أنه المعهود
وفيهففا سففبعية القففراءة حففال كففل علففى لكن ندري ما الرفع وقراءة يقول
لح (( ولسلريم ان قراءة علففى الريففح نعففرب ) كيففف) شهر غدوه ا الرِني

فحذف الريح تسخير الكلم وأصل مؤخر مبتدأ " إنها يقول ؟ القراءة هذه
للمضففاف " ومففا يقففول مالففك وابففن مقففامه إليه المضاف وأقيم المضاف

ولففو الريح تسخير لسليما ن حذف" أي ما إذا العراب في عنه خلف يأتي
حح ولسليما ن قائل قال يكففن لففم تقففدير بففدو ن مبتففدأ الريففح إ ن قال لو الري

اا لففه فيكففو ن لففه مسففخرة ؟ إيففش أنهففا لففه الريففح كففو ن معنى ويكو ن بعيد
مه ا((   فيهففا التصففرف دو لد رر لغن عه مهنن ا مشنن لح موا مر رر مو عه )) (( غنندوه ا) ) مشن
(( شهر الففزوال إلففى الصففباح مففن معناهففا يعنففي الغففدوة مففن مسففيرها

مسففيرة ) أي) (( شهر الغففروب إلففى الففزوال من ) سيرها) ورواحه ا
إلففى الصففباح مففن بففه صففارت إذا لففه الله سخرها الريح مسيرتها أي شهر

سففريعة تكففو ن فإنهففا هففذا وعلففى البففل بسففير شففهر مسيرة فهي الزوال
ويرجع شهر مسيرته مكا ن إلى يذهب أ ن ) فيستطيع) شهر (( رواحه ا
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ذلففك ومففع شففهر ورواحهففا شففهر نعم غدوها ل ن اليوم نفس في بلده إلى
لري (( مؤثرة غير ولكنها عاصمة بأنها تعالى الله وصفها فقد عجنن له مت لر عم مأ لبنن

حء مخ ا لث لر عري مب مح مص ا كيففف لكن مزعجة غير لكنها سريعة فهي]36)[ص:) مأ
اا يضففع : " إنففه العلمففاء قففال ؟ الريح في يطير هففو ويجلففس عاديففا بسففاط

علففى وتعففالى سففبحانه " واللففه البساط بهذا الريح يأمر ثم عليه وحاشيته
أنه العادة ، ويرتفع بساط على النسا ن يكو ن أ ن عادة ول قدير شيء كل

هففل قففدير شففيء كففل علففى وتعالى سبحانه الله ولكن العادة هذه يسكن
هففذا علففى مبني الحديثة الطائرات في الطيرا ن قانو ن إ ن نقول أ ن يمكن

 ؟ يمكن ما ليش ؟ يمكن ما ول
 : .....؟ الطالب
عظيففم هففواء ل ويففدفعها يحملهففا اللففي وإيففش لكن يخالف ما : إي الشيخ
. الهواء إل يحملها ل فهي تشيلك تمشي وهي وراها كنت لو ولهذا

: ..... الطالب
. عفش وعليها ناس وعليها وثقيلة حديثة وهي نعم : أي الشيخ

: ..... الطالب
شففوف ولكففن شففديد هففواء فيه هذا والندفاع هذه المراوح : نفس الشيخ

ففففي الرض نزلففت إذا الهففواء بسففبب للرض نزلت إذا تنضبط كيف ال ن
تففرد إنففك علشففا ن هكففذا تنعكس حديدة يعني فيها الشكما ن عند مؤخرها

علففى ، هذا على مبني الطيرا ن قانو ن أ ن فالمهم الطائرة تندفع ما الهواء
شننهر (( غنندوه ا يقففول طيففب المولففدات هففذه تولففده الففذي الهففواء

 ؟ ل ول الطائرة بسرعة هي ) هل) شهر ورواحه ا
: ...... الطالب
فففي شففهر مسيرة في تذهب الطائرة ل ن ، الطائرة من أسرع : ل الشيخ

السففيارة مففن أسففرع ، ل السففيارة مففن أسففرع ، بالسيارة ، الغدو من أقل
يمنففع حجففاب هناك يكن لم إذا عادة السريع المرور هذا علينا يبقى لشك

ل ن ؟ ل ول يسففقط حففتى الراكب في يعصف الهواء أ ن الهواء عصف من
إذا تشففاهدو ن كما والسيارة السيارة فوق هو الطائرة دو ن أ ن فهمنا ال ن

آيففة فففي بيففن تعالى الله لكن ويقلقه بالنسا ن الهواء يعصف حوضة كانت
اء تكو ن الريح هذه أ ن آخرى اللففه قففال  قلففق فيهففا ول إزعففاج فيهففا ما رخا
اا تعالى من ا((    سليما ن على به من مما أيض عل مس مأ له مو من مل عري لر مع عط لق عل (() ) ا
اا هففذا النحففاس ) أي) القطر عرين (( له ) أذبنا) أسلن ا يكففو ن قففد أيضفف

أمففا )) الحدِنينند لننه (( وألن ا تعالى الله قال داود ل ن داود أوتيه مما أبلغ
اا له فجر يعني القطر عين له الله فأسال هذا كمففا تسففيل النحاس من عين

ل ن وجففل عففز الله قدرة كمال على دليل وهذا نحاس أنها مع الماء يسيل
اا لسليما ن تعالى الله فجعله جامد معد ن النحاس أ ن المعروف سائلة عين

(( عريننن ) وقففوله) القطننر عريننن لننه (( أسلن ا قففال ولهذا الماء كأنها
أ ن كمففا فيسففيل النحففاس يففذيب كا ن سليما ن إ ن قيل ما ) يدفع) القطر
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ال يصففير أذبنففاه إذا الرصففاص ال ن تشففاهدو ن كما الرصاص كففالزئبق سففائ
اا هذا ) فجعل) القطر عرين له (( أسلن ا يقول الله إ ن بل ل فنقول عينفف
خففالق وتعففالى سففبحانه اللففه أ ن نعلففم ونحففن ويسففيل السفففل من يندفع

اا الجامففد يجعففل أ ن علففى قادر وأنه ومائعها جامدها الشياء والمففائع مائعفف
اا البحففر بعصاه موسى ضرب لما الجاري المتدفق المائع الماء وهذا جامد
سففائل مففاء وهففو العظيففم كالجبل ، العظيم كالطود فرق كل فكا ن انفلق
اا عشر اثني وصار البحر تفرق فقط واحدة مرة ضربه طريففق كففل طريقفف

الطفبيعي المفر ففوق وهفذا الماء من الجبل مثل الخر الطريق وبين بينه
لننه (( وأسننلن ا وتعففالى سففبحانه شففيء كل على قادر الشياء خالق ل ن

أيففام ثلثففة له : " فأجريت يقول الله رحمه المؤلف ) قال) القطر عرين
كجففري بليففاليهن أيففام ثلثففة لففه " فأجريت ؟ " كيف الماء كجري بلياليهن

أيففام ثلثففة لففه أجراهففا الله أ ن يعني توقيف إلى يحتاج التقدير " هذا الماء
ام ثلثة له أجراها الله أ ن يعني فقط سفبحانه اللفه إ ن نقفول قفد فقفط أي

تكففو ن أ ن يقتضي وهذا يشاء ما فيها يتصرف القطر عين له أسال وتعالى
يمكففن ول القففرب هففو وهذا وجدها أرادها ما حيث مستمرة الرسالة هذه
السففنة مففن أو الكتففاب مففن إما الشرع من بدليل إل أيام بثلثة نحددها أ ن

علففى نجعلها أ ن والولى السنة في ليس وكذلك تحديد الكتاب في وليس
سففليما ن أعطففي ممففا اليففوم إلففى النففاس :" وعمل المؤلف قال ظاهرها

النحففاس بهففذا الناس انتفاع أ ن يعني ؟ اليوم إلى الناس عمل معنى إيش
النحففاس أ ن يعنففي سففليما ن عمل من أثره هذا كالماء يكو ن حتى وتذويبه

قبففل مففن كا ن النحاس إ ن قيل وقد اليوم إلى سليما ن وقت من ذاب إنما
اا يذوب ل (( الففذوبا ن مسففتمر صففار ثففم ذاب سففليما ن عهففد في ولكنه أبد

من لم نن مو لج عل عن ا لل مم مم عع من مِني عري له مب عِني مد لن مِني عذ لإ له لب نب ربففه ) بففأمر)  (( بإذن) ) مر
)  عففالم) (( الجنننو ) للتبعيففض) (( مننن) ) ِنيعمل من الجن (( من

جيففم المففادة هففذه وأصففل الجففن بلفظ جاء ولهذا العين عن مستتر غيبي
حجنة سميت ومنه الستتار نو ن وسففميت النسا ن به يستتر الذي الترس ال

الجنففة وسميت يغطيه أي فيه من يجن لنه الشجار الكثير للبستا ن الجنة
اا والنففو ن الجيففم المففادة فهذه مستتر لنه الجنين وسمي السبب لهذا أيض
اا فففالجن والستتار الخفاء على تدل كله بظففاهرين ليسففوا غيففبي عففالم إذ

مسففلم ومنهففم ذلففك دو ن ومنهففم صفالح منهففم العالم هذا يرو ن قد لكنهم
ويتقيئففو ن ؟ ل ول ويشففربو ن يففأكلو ن الجففن سففورة فففي كمففا كافر ومنهم

وهففؤلء وسففلم عليففه اللففه صففلى النبي عن الحديث في جاء كما ويبولو ن
عليهففا هففم الففتي بصففورهم إمففا ويشاهدو ن الناس أمام يظهرو ن قد الجن
الففدواب صففورة علففى أو القطففط صورة على وإما الثانية بتصوراتهم وإما
فففي تكففو ن الففتي الجنففا ن قتففل عففن النهففي الصففحيح الحديث في جاء كما

. الجن من يكو ن قد بعضها ل ن البيوت
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